
  
  

Verslag van de vergadering van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad op woensdag 12 

september 2018, aanvang 20:00 uur (inloop om 19:45 uur) hotel HaJé te Joure. 

  

Aanwezig: Rutger (voorzitter), Peter (rvt-lid), Juliette (namens bestuurder, deels niet tijdens punt 4), 

Pieter (vz. rvt), Alex (deels niet tijdens punt 4), Renske, Akkelien, Douwina, Iwan (verslag), Robert, 

Marie-Christine (rvt-lid). Daarnaast sluiten Baukje Schippers (lk OT5) en Henriëtte Boersma (ouder 

OT1) als gast/aspirant-lid aan. 

Afwezig (m.k.): Karin, Stijntje, Patrick, Linda, Johan (rvt-lid) en Hans (rvt-lid). 

  

Agenda  

  

1. Inloop met koffie en thee  

  

2. Opening en vaststellen van de agenda (inclusief rondvraag)  

Het blijkt dat Akkelien de stukken niet heeft ontvangen, de agenda heeft ze van de website gehaald. 

Rutger checkt de maillijst. 

In verband met de aanwezige rvt-leden en de aspirant-leden doen we een voorstelronde. 

  

3. Mededelingen/ingekomen stukken  

Er zijn geen mededelingen, behoudens de afwezigen met kennisgeving. 

 

De data voor komend jaar zijn trouwens: 

- woensdag 12-09 

- dinsdag 02-10 

- woensdag 07-11 

- dinsdag 04-12 

- woensdag 16-01 

- dinsdag 05-02 

- woensdag 06-03 

- dinsdag 02-04 

- woensdag 08-05 

- dinsdag 04-06 

- woensdag 03-07 

 

4. RvT 

• Het bestuurlijk handelen (in afwezigheid van bestuurder) 

• Actuele thema’s voor RvT (waar houdt de raad zich op dit moment mee bezig?) 

• Terugblik proces omtrent fusie met de Greiden 

• Vooruitblikken op (processen met) mogelijke andere partners 

Tijdens het eerste deel van dit punt verlaten Alex en Juliëtte de vergadering. 

 

We bespreken als GMR het bestuurlijk handelen van Alex met de raad van toezicht. 



Ter inleiding schetst Pieter de 4 rollen als toezichthouder: formeel toezicht en bekrachtigen 

besluiten, adviseur, werkgever en inbreng van het eigen netwerk. Het toezicht richt zich vooral op de 

bedrijfsvoering. 

De rvt hecht veel belang aan onze input. 

De bestuurder wordt door de GMT gekenschetst als open, transparant en benaderbaar. In reactie 

hierop praten de door over de vervolgvraag: Wat merk je op de scholen van de bestuurder ? 

 

De rvt geeft een toelichting op de opdracht die Alex heeft gekregen in het (verlengde) 

functiecontract. Dit omvat ondermeer het strategisch inzetten van de directeuren. De directeuren 

worden in deze opzet meer "gedeeld", in plaats van ingezet per OT. 

 

We bespreken ook het proces rondom het onderzoek naar de samenwerking met De Greiden. 

De GMR geeft aan dat dit proces door Alex heel open is gedeeld met ons. 

Wat lastig is in een dergelijk traject is dat je zaken vanzelfsprekend acht, dingen aanneemt. 

Vertrouwen speelt een belangrijke rol in zo'n traject. 

De GMR spreekt nogmaals uit dat zij meer ziet in een beweging van concurrentie naar 

samenwerking. Ook de raad en de bestuurder zitten op die lijn. 

In et algemeen is het een blamage voor het onderwijs in Friesland dat intensievere samenwerking 

zo moeizaam tot stand komt. 

De raad geeft aan dat zij vanuit hun rol ook overlegd hebben met het directeurenoverleg. Het is een 

goede suggestie te overwegen of dit voor de GMR ook een meerwaarde heeft. 

 

Pieter schetst nog kort hoe zij de evaluatie van het bestuurlijk handelen en onze input meenemen in 

de bespreking van de renumeratiecommissie. 

 

Alex sluit - onder verwijzing naar de piano - weer aan bij het overleg. 

 

We bespreken aan de hand van de actuele thema's het toekomstperspectief. 

(hierin nemen we punt 5 van de agenda ook mee) 

 

We bespreken de stand van zaken en de mogelijkheden voor intensievere samenwerking met 

Odyssee. Odyssee zat vorig jaar nog volop in de integratie met de scholen in Harlingen. 

We memoreren dat de bestuurder van Odyssee als toehoorder ook aanwezig is geweest bij een 

gesprek van de bestuurder van Gearhing met de bestuurders van De Greiden. 

Op dit moment loopt een vooronderzoek met het streven om tot een gedeelde conclusie te komen. 

Geografisch sluiten de beide verzorgingsgebieden behoorlijk goed aan en ook qua omvang zijn de 

organisaties vergelijkbaar. Beiden organisaties hebben 7 directeuren en ongeveer 2.000 leerlingen. 

Er is een duidelijk onderscheid in stadsscholen en plattelandsscholen. 

De beleidsmedewerkers gaan 1 op 1 met elkaar praten om de functies goed in beeld te krijgen. In 

de staf is de kans op doublures en het is goed hier snel zicht op te hebben. 

 

Belangrijk in dit traject is de why-vraag scherp te beantwoorden. Niet vanuit nut en noodzaak, maar 

vanuit overtuiging en met een langetermijn-visie (>10 jaar). 

Streven is een en ander voor 2019 af te ronden. 

 

We bespreken ook de scenario's voor de inkrimping van het aantal OT's. De combin van OT1 en OT 

5 komt voorbij en in het verlengde hiervan ook de mogelijke samenwerking met het Zuiderzee 

Lyceum (stichting SSVO). Qua huisvesting wordt hier gezamenlijk opgetrokken. Ook op 

onderwijsgebied is een pilot gestart om te komen tot samenwerking en uitwisseling. 

Als het werkplan op dit punt is uitgewerkt zal dit worden voorgelegd aan de P-MR. 

 

5. Recente ontwikkelingen & samenwerking  

• Vooronderzoek en tijdspad naar samenwerking Odyssee (ter informatie/toelichting 

Alex) 
Dit punt is hiervoor al meegenomen in de bespreking. 

 

De leden van de raad van toezicht verlaten onder dankzegging van de bijdragen de vergadering. 



 

6. Overlegmodel-basismodel:  

• notitie en oplegger in de bijlage (ter besluitvorming/ toelichting Juliette) 

Juliëtte geeft een toelichting op het basismodel, het overlegmodel en de relatie met de CAO. De 

CAO is vernieuwd en het is nodig dat voor Gearhing hierop wordt bijgesteld. Voor dit jaar is de 

nieuwe opzet nog niet gereed en werken we door zoals hiervoor. 

Naar aanleiding hiervan ontspint zich nog een gesprek dat verder gaat dan de formele keuze, maar 

juist op de inhoud en gevolgen: de werkdruk en de bijbehorende attitude van de collega's. 
De personeelsgeleding stemt unaniem in met het voorstel om nog een jaar te werken met het 

overlegmodel. 

 

7. Rondvraag / w.v.t.t.k.  

• vragen voor de rondvraag graag melden bij agendapunt 2  

Vraag om bij je OMR te peilen welke interesse er is voor een vergadering op locatie. 

 

8. Sluiting  

• volgende keer in ??  

  

  

  


